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Há memórias que a gente guarda, não sei por que nem onde, 

mas elas “colam”, crescem com a gente, evocam saudade, 

ganham sentido e se tornam eternas. 

Talvez porque nutridas pelas moléculas das emoções.
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As memórias estão aqui como estavam lá,  

desafiadas a mergulhar num tempo em que a curiosidade  

engolia o mundo sem lhe sentir os limites; 

a percepção do olhar esquadrinhava  

a engenharia da vida sem encontrar defeitos; 

a mente absorvia as vivências com a alma dos sentidos 

e as guardava na consciência,  

sem conceber a magnitude de sua ressonância. 

Um tempo com gosto de inauguração.  

Nenhuma maldade aninhada, somente lindeza brotando.

Recolher memórias é o mesmo que ressemeá-las.
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Apresentação

o  

relato de Carmen Beatriz Fávero nos traz, em primeira pessoa, 

mais que um texto de lembranças ou de autoficção. Em amoro-

sa dicção da autora, Beatriz registra, além da infância numa co-

munidade tão pequena, parte da história da imigração italiana ao 

Rio Grande do Sul, assim como o deslumbramento dessa menina 

ainda não alfabetizada, diante de um livro que percebe como in-

gresso ao mundo adulto, marca o amor à leitura. E o tal livro está 

lá, nos aposentos dos avós: A Divina Comédia, que o avô tanto 

preservava dos olhos infantis. As ilustrações sempre assustadoras 

de Gustave Doré pediam para ser folheadas por Bia, que, depois 

de um expediente delicioso, consegue obrigar a tia, já adolescente, 

a ler trechos e a explicar as imagens. Tudo às escondidas – o gran-

de segredo da vida, ilustrado e narrado pelo poeta e pelo artista. 

A obra de Fávero ainda homenageia Dante com muitos tre-

chos da obra do poeta, que, até para quem não a leu, nos leva à 

reflexão. Autora-narradora e personagem (ambas Beatriz) atam à 

lembrança biográfica forte adesão à obra maior da cultura latina.

A comunidade real e simbólica na qual Bia cresce é parte 

importante da história da imigração italiana na ordem social bra-

sileira do século XX: uma única escola, o vigário, o escrivão, a che-
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gada da luz elétrica, brincadeiras infantis, reuniões regadas a vinho 

após árduo trabalho, as intrigas... Tudo num retrato amoroso e de 

grande observação.

A leitura fica ainda mais iluminada porque tudo, afinal, são 

lembranças e recriação, numa estrutura narrativa circular. Da in-

fância com Dante à vida adulta e intelectual; com esta obra, de 

volta à infância, recriada como memória. 

Nesta linda obra, a presença vital é da mãe, Olga, a grande 

personagem. Pronta a resolver questões cotidianas ou metafísicas, 

a mãe de tantos filhos ensinava tudo, mesmo em silêncio. Como 

na obra de Dante, Olga é também um grande universo pleno de 

vicissitudes e de amor.  

Se “recolher memórias é o mesmo que ressemeá-las”, como 

diz a autora, aqui foi plantada, para nós, uma das mais bonitas 

histórias de amor às raízes, aos livros e à própria memória. 

MÁRCIA LIGIA GUIDIN

Membro titular da Academia Paulista de Educação, cadeira 6.
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Quase um prefácio

 o primeiro é inesquecível. 

Revoluciona por dentro, acelera a respiração. Desperta emoções. 

Constrói narrativas. Torna-se referência. Possui fascínio, lingua-

gem, perplexidade, permuta e enredo. Meu primeiro contato com 

o livro foi assim como um primeiro beijo.

A aura que envolvia aquele volume despertou em mim curio-

sidade, suspense e um obstinado desejo de saber mais sobre o 

mundo e seus mistérios. As enormes gravuras em preto e branco, 

os versos, o movimento das folhas, criavam um clima mágico e me 

iniciavam na aventura das letras.

O livro que você tem em mãos agora é fruto desse beijo ino-

cente de uma criança que ainda não sabia ler, mas que pousou o 

olhar nas gravuras do artista Gustave Doré e na alma do poeta 

Dante Alighieri de forma indelével. Um primeiro contato rouba-

do em segredo e guardado no imaginário infantil.

Foi por isso que, mais tarde, numas férias na casa dos nonnos, 

as lembranças guardadas por longos anos voltaram. Aquele envol-

vimento epidérmico com o livro, o contato emocional com a alma 

do autor de A Divina Comédia estavam registrados nas paredes da 

casa, no jardim, na brisa, nas estrelas. A voz dos nonnos, as risadas 

dos tios, os gestos de meus pais, o álbum de fotografias; a igrejinha, 
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a praça, a escola, tudo acelerava de novo meu coração, como da 

primeira vez. E a memória enriquecida pela vivência brincava, 

ensaiando esta história que arrisco lhe contar...
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1 . O livro

 Só uma das 

minhas irmãs vive aqui, na pequena vila da Serra Gaúcha. Da va-

randa, contemplo o céu limpo, azul, aberto como uma tenda sobre 

as verdes colinas. As mesmas ruas, a mesma praça, a mesma escola, 

o livro e muitas lembranças.

Lembro-me das noites mágicas, enormes, carregadas de curio-

sidades. Rodas de chimarrão, fofocas e brincadeiras, todos, os gran-

des e os pequenos, extravasando a alma. Eu me lembro..., me lem-

bro e, na poeira dessas memórias, permanece o gosto das palavras, 

o desenho das relações.

* * *
Aquela noite em que a vila hibernava silenciosa, o dia ama-

nheceu encolhido. Debaixo de um lençol branco e gelado, acordei 

agarrada à minha irmã, puxei o cobertor de pena de ganso e o 

transformei numa doce asa protetora. A leveza com que as penas 

deslizavam amoldando-se ao meu corpo era tão agradável, que 

disse para mim mesma: “Não vou levantar. Não quero!”. Deixei a 

imaginação deslizar por dentro, sonhando aventuras com os bar-

quinhos de papel que minhas irmãs haviam feito no dia anterior.

Mamãe acendeu o fogão à lenha e deixou a casa acordar por 

conta própria. Os primeiros raios de sol batiam de mansinho nas 
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vidraças, e ela sorria, sorria e adocicava seu segredo. Um segredo 

do qual nos tinha feito cúmplices: surpreender papai nesse dia de 

seu aniversário, 21 de junho. Um dia curto e vagabundo em que 

a noite nos pegou quase de surpresa. E foi lá, na casa dos nonnos, 

que tudo começou.

Na cozinha, tias e vizinhas enchiam potes de biscoitos, ar-

rumavam cucas, cortavam bolos, enquanto o brodo fervia, pronto 

para os capeletti della nonna. Os homens chegavam com vinhos e 

sanfonas, limpando as botas no ritmo da fanfarra. Quando mamãe 

chegou com papai, todas as mãos se ergueram num brinde em 

copos de vinho, que tilintavam ao som das músicas italianas, co-

reografadas por gestos dançantes.

Nós, crianças, passávamos por entre os adultos apanhando pi-

nhões e amendoins assados, correndo na brincadeira de pega-pega; 

esbarrávamos nas pernas dos adultos, livrando-nos de corrupios na 

cabeça pelas mãos calosas dos agricultores.

* * *
Depois de um tanto de festa, percebendo que as conversas 

evoluíam pela força do vinho, vovó mandou que as crianças brin-

cassem na sala do nonno. Tia Anita tinha mais que o dobro de 

meus anos e seu corpo anunciava a puberdade. Caçula de nove 

irmãos, exibia um sorriso exuberante, pele empipocada, cabelos 

pretos, fortes. Olhos grandes e brilhantes, castanho-escuros, o que 

a diferenciava dos irmãos, todos loiros e de olhos azuis. Tia Nita, 

como eu a havia batizado, por vezes, oscilava entre brincar com as 

crianças e estar com os adultos. Naquela noite, ela escolheu liderar 

nossa excursão até a sala.

– Esperem um pouco aqui, já volto. Não mexam em nada... – 

e saiu fechando a porta.
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A sala do nonno era também o escritório dele, portanto, proi-

bida para crianças quase o ano todo. Enorme, com chão de tábuas 

largas em madeira maciça, impermeabilizadas com cera de abelha, 

tinha um ar carregado de cuidados. O grande relógio cuco desta-

cava-se com seu tique-taque no balanço de um brilhante pêndulo. 

Na parede, o quadro de um anjo ajudando a criança a atravessar a 

ponte e uma pintura da Madonna e o Menino Jesus, que o nonno 

afirmava ser obra de Sandro Boticelli.

Tudo era feito de madeira trabalhada no mesmo estilo. No 

centro da sala uma mesa colonial redonda com pés torneados. A 

escrivaninha do nonno, majestosa, ficava ao lado de um cabideiro, 

onde chapéus e guarda-chuvas estavam disponíveis. Sobre a escri-

vaninha alguns livros encadernados em capa dura, fotos da Itália, 

outras dos bisavós e, ao lado de um bloco de mata-borrão, uma 

caneta-tinteiro com a qual o nonno exercia sua tarefa de tabelião. 

Do meu ponto de vista, a cadeira do nonno era um trono e a pe-

quena biblioteca um enorme mistério.

Meus olhos infantis vasculhavam as entranhas de cada ob-

jeto, em busca das lendas que os adultos rememoravam, ora nos 

amedrontando com fantasmas e bruxarias, ora nos divertindo com 

façanhas que os imigrantes vivenciaram ao deixar a Itália no lon-

gínquo ano de 1889. Meu foco eram os livros. Ah! Se eu pudesse 

pelo menos abrir um. Sabia do cuidado quase sagrado com que 

o nonno os guardava, e meu olhar circulava por cada um deles, 

alimentando sonhos e fantasias.

Ouvi dizer que os escritos falam, guardam os feitos de gente 

grande, então, deixei esse pensamento correr em silêncio, enquan-

to me perguntava: em quais desses misteriosos livros estariam os 
grandes imperadores romanos que o nonno fez questão de honrar 
ao batizar os filhos: Otávio, Augusto, Júlio? Encontraria o jardim 
de Romeu e Julieta que as tias contavam com detalhes e cores? 
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Devaneio gostoso, enchendo meus olhos de curiosidade e o cora-
ção de possíveis aventuras.

* * *
– Ei, vamos brincar?! – tia Nita surpreendeu-nos ao voltar com 

uma calça velha de lã, balançando-a feito uma grande bandeira.
– Quem quer brincar de rodopiar? – jogou a calça no chão e 

Marco, meu irmão, sentou-se rapidamente sobre ela. Pelas pernas 
da calça, tia Nita puxava meu irmão, rodopiando em círculos por 
baixo da mesa e em frente da escrivaninha, fazendo curvas na 
velocidade de uma roda-gigante.

Brincávamos à vontade naquele espaço respeitoso, mas livre. 
Eu parei em frente ao relógio de parede para observar o cuco, que, 
de tempos em tempos, aparecia anunciando as horas.

– Cuu-coo, cuu-coo, cuu-coo... – esperei o pássaro cantar nove 
vezes, aparecendo na janelinha com a perfeição do compasso do ti-
que-taque, tique-taque. Virei o olhar. Eu o havia apenas fixado na 
biblioteca, quando – paft! –, numa curva, um erro de voo fez a brin-
cadeira lançar aquele livro aos meus pés. Ah! Quem o trouxe para 
mim? A fada da história, com sua varinha mágica, ou o anjo da guar-
da, para quem mamãe me ensina a pedir ajuda? Senti-me soberana, 
ele, um vassalo. Curvei-me para apanhá-lo. Enorme, parecia conter o 
mundo. Senti o peso, auscultei seu movimento e o ergui à altura de 
meus olhos. Ele se transformou numa caixinha mágica, onde eu me 
via investigando todas as complexidades de meu pequeno universo, 
por exemplo, como as formigas se organizam, as abelhas fabricam seus 
castelos e o bicho da seda tece seu casulo. Viria aquele livro responder 

às minhas tantas perguntas? Abro as primeiras páginas e ouço tia Nita:

– Esse livro não..., não mexa nele! Meu pai proibiu – gritou 

preocupada.

* * *
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– Por favor, por favor, tia, por favor... – supliquei, enquanto 

minha pupila registrava uma gravura de A Divina Comédia: dois 

homens, envoltos em mantos, petrificados diante de seres estra-

nhos, monstros com rosto humano, grandes asas de morcego e um 

rabo longo, muito longo, no cóccix de corpos nus. Levantavam 

tridentes contorcendo-se em desespero, olhos chamejando, bocas 

crispadas de raiva.

– Devolva logo esse livro! – ordenou.

– Por quê? – perguntei timidamente, apertando o livro contra 

o peito.

– Porque o nonno disse que lá dentro tem de tudo... coisa pra 

gente grande; almas de mortos, monstros, o inferno, o céu, e até o 

diabinho está lá! Você é muito curiosa. Largue o livro!

Senti um arrepio percorrer meu corpo, mas não recuei. Acha-

va que todo o saber do mundo estaria lá.

Titia insistia.

– Devolva logo, ou quer apanhar? – e já veio me tomando o 

volume.

Devolvi num gesto muito vagaroso, enquanto a determina-

ção apressava o pensamento: “Vou abrir este livro, quero conhecer 

seus segredos...”.
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2 . A barganha pelo proibido

 era uma comunidade onde os vários 

acontecimentos eram geralmente compartilhados e comentados. 

Todos se conheciam e qualquer atitude da criança chegava logo 

aos ouvidos do pai ou da mãe, num território vigiado de perto. 

Uma comunidade com suas intrigas, delações e mazelas. O nasci-

mento, a morte; a dor, a alegria; o amor, o ódio, eram processos que 

acompanhávamos, desde criança, ao lado dos adultos. Rir, chorar, 

brincar, sonhar com eles enchia a vida de sentido. Crescíamos sem 

medos dos espaços vazios, sem pequenez em nossas decisões e 

sem temor diante dos riscos. A única coisa que temíamos era o 

olhar dos pais, que, quando demorado, fixo – olho no olho –, se 

tornava uma ordem contra a qual não havia objeções.

* * *
Nossa casa ficava entre a casa dos avós e um incipiente bar-

-mercearia inaugurado por uma nova família vinda da cidade. Na 

vila se comentava, sem muita discrição, sobre a rapidez com que o 

comerciante enriquecera. “Começou do nada”, dizia-se. “Logo vai 

ser dono de tudo aqui.” Carroças, cavalos e até caminhões iam e 

vinham numa constante troca de mercadorias. Junto ao bar havia 

um salão de baile, pista para jogos de bocha, mesas de apostas, 

onde os colonos gargalhavam, com pinga nos copos e as panças 
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inchadas estourando as camisas, expondo o umbigo de corpos ca-

beludos e malcuidados.

Eu via as pessoas como metade anjo e metade gente... Então, 

o olhar simples de criança enxergava sempre o anjo conduzindo à 

compaixão. Somente com o passar dos anos, compreendi o quanto 

as máscaras que nos apresentam escondem o anjo que nos habita.

* * *
– Saiam daí da frente! – era a voz de mamãe ordenando que 

saíssemos da calçada.

– Vão brincar no quarto, isso não é pra criança ouvir – como 

se ouvido de criança pudesse ser preservado, à espera do futuro.

Eu escutava e aguçava mais o ouvido, quando o assunto era 

proibido. Escutava tentando desvendar as palavras, perseguindo 

as razões.

Quanto à preocupação de mamãe, até dava para compreen-

der, porque ultimamente era inevitável uma briga por semana, 

em que bêbados se engalfinhavam na rua. Mesmo com as por-

tas fechadas, ouviam-se palavrões, blasfêmias, tiros e gritaria. O 

mais comum dos motivos era sempre um desentendimento com 

o comerciante, homem rude, com um sorriso que a avidez en-

feara. Era casado com uma mulher agitada, sempre a esbravejar 

com os filhos.

Na comunidade, vovô era conhecido por todos como alguém 

que agia dentro dos cânones de rigorosa justiça. Mamãe, a mais 

velha dos nove irmãos, era uma jovem mãe de traços delicados, 

pele macia, grandes olhos esverdeados e uma linda cabeleira on-

dulada. Papai, para mimá-la, costumava trazer-lhe uma especiaria 

para dar brilho no cabelo, num vidrinho verde, sem rótulos, bula 

ou embalagem. Atenciosa com as necessidades alheias, mamãe 
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não tinha limites para prestar ajuda tanto ao estranho como ao 

empregado. Era companheira de papai na labuta da serraria, que 

tocavam com a ajuda de dois agregados e um velho caminhão para 

transporte da madeira.

Desde criança, percebi a desavença que crescia entre nossa fa-

mília e o proprietário do armazém. Na época, não podia imaginar 

o porquê dessa rixa que levava meu pai a andar sempre armado. 

Todas as noites colocava o revólver no alto do roupeiro, no quarto 

do casal, com expressa recomendação de que ninguém ousasse 

tocá-lo. Minha mãe erguia os olhos em silêncio, acompanhando 

o gesto cotidiano de papai. E o silêncio era uma coisa profunda, 

perdendo-se dentro de um vazio que não compreendíamos. Era 

como um fantasma que, às vezes, roubava nossa alegria e a espon-

taneidade das conversas nas rodas de chimarrão, ao redor do fogo.

Anos depois, contaram-me tudo.

Vovô, num processo judicial, proferira sentença condenatória 

ao comerciante, obrigando-o a pagar uma indenização para um 

agricultor lesado no peso de sacas de trigo. O merceeiro desafiou 

vovô e prometeu retaliação.

Mamãe – que estava grávida na época – serviu de isca para a 

vingança do vizinho. Insinuações maldosas eram sussurradas aos 

ouvidos das mulheres simpatizantes daquela loja e, numa teia de 

suspeitas, elas apimentavam mexericos. A calúnia, então, atingiu a 

alma de mamãe, enquanto o comentário corria de boca em boca: 

“Esse bebê que ela espera é filho do empregado”.

Papai era homem de olhar pequeno e arguto, e não que fosse 

pequeno seu argumento ou propósito, mas porque parecia estrei-

tar-se para mirar o foco. Não era homem de dar muitas explica-

ções, e suas decisões eram ponderadas, mas implacáveis. Jamais 

permitiria que a calúnia e a difamação desonrassem sua família.
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Com aquela ameaça, as noites começaram a se tornar mais 

escuras, mais pesadas e mais silenciosas. Recolhíamo-nos cedo, fi-

cávamos mais próximos, abraçados, em busca de segurança. Até 

que meus pais decidiram mudar-se para outra rua, numa casa que 

fazia fundos com o quintal dos nonnos.

Se me perguntarem como essa intriga chegou ao fim, eu não 

sei. O que sei é que ficou registrada no Fórum do município, e meus 

pais continuaram confiando um no outro até o fim de suas vidas.

* * *
Mas, o que interessa aqui, é que desde essa desavença, nós, 

crianças, fomos proibidas de brincar com os filhos desse vizinho 

e de entrar naquele armazém. Eu aceitava o limite imposto, mas 

não imaginava o porquê. Achava que era por motivos políticos. 

Nossas famílias eram getulistas, e a família do comerciante era 

simpatizante de Carlos Lacerda, rival de Getúlio.

Certo dia, flagrei tia Nita no flerte com Jorge, um dos filhos 

do comerciante. Estavam no porão na casa do avô e, quando no-

taram minha presença, denunciaram súbito constrangimento; em 

seguida, o rapaz correu assustado. Tia Nita veio apressada ao meu 

encontro.

– Vem cá... Bia, Bia, espere – titia alcançou-me e me proibiu 

de contar para quem quer que fosse o que tinha visto.

– Não inventa de levar isso para os pais – ameaçou.

Confusa e amedrontada pelo flagrante, em seus primeiros 

ensaios amorosos e logo um amor proibido, agora, era ela que  

suplicava: 

– Por favor, por favor, não conte para ninguém, por favor!

Não entendi por que seria tão culposo os dois estarem apenas 

de mãos dadas, junto a uma sela de cavalo, ao lado de uma pipa 

de vinho.
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Talvez tenha sido o medo, aquele mesmo medo que senti no 

dia em que tia Nita me falou que, no livro do nonno, havia o dia-

bo. Provavelmente, essa mesma sensação de censura e risco fez 

minha barganha surgir como uma flecha.

– Você me lê o livro que o nonno não quer que as crianças 

vejam?

– Nunca! O pai me mata, se faço isso.

– Então, eu conto. Eu conto!

– Não faça isso, por favor, não faça isso...!

– Você me lê o livro ou eu conto – repeti calma.

– Tá bom! Mas fica em segredo.

Foi a primeira vez que me senti grande, competindo com os 

adultos. Nossos olhos travaram um duelo e, quase em silêncio, 

apenas na intensidade do olhar, fechamos o pacto. Naquela noite, 

dormi embalada pela feliz expectativa: conhecer o livro proibido.
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